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I.

េគលនេយបយ

េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត(Houston

Methodist (HM)) េបតជញចិ តតផតល់ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ជូនបុគគលនន ែដលមនតរមូវករែថទំ

សុ ខភព និ ងអនកគមនធនរ៉ ប់រង ឬអនកមនធនរ៉ ប់រងមិ នេពញេលញេហ យមិ នមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ចំេ ពះកមមវ ិ ធី រដឋភិ បលឬតម
រេបៀបេផសងេទៀត

មិ នអចបង់របក់សរមប់ ករែថទំ ែដលចំបច់ខងេវជជសរសត

សរមប់ករែថទំសុខភពែដលចំបច់ខងេវជជ

សរសតែដលរួ មមនករែថទំសេរងគះបនទន់ដូចែដលបនកំណត់ េនទី េនះេដយែផអកេល សថនភពហិ
ញញរ វតថ ុ ជលកខណៈបុគគលរបស់ពួក
េគ។

េដយរសបតមេគលបំណង

HM

េដ មប ី ផតល់ជូនករែថទំសុខភពពី របសិ ទធភពៃថលចំណយ

និ ងេដ មប ី គំរទ អនកទំងេនះែដលមនតរមូវករេសវកមម

ហូសត ូ ន

េមសូ តឌី សត

HM

ែដលមនគុណភពខពស់

េដ មប ី ធនថអនកទំងេនះែដលមន

តរមូវករេសវកមម មិ នរតូវបន ររំ ងពី ករទទួលបនេសវកមមែថទំសុខភពែដលចំបច់េឡ យ។ េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូតឌីHM
សត
ករេរ  សេអ ង
,

នឹ ងផតល់ជូនេដយគមន

ករែថទំសុខភពសរមប់ សថនភពេវជជសរសតសេរងគះបនទន់

េដយគមនករេរ  សេអ ង

ករែថទំ សុខភពសរមប់ សថនភពេវជជសរសតសេរងគះបនទន់ េដយមិ នគិ តពី សមតថភពអនកជមង ឺ េដ មប ី បង់របក់េឡ យ។

េគលនេយបយេនះ

មនរប់បញច ូ លអំពី េរៀបដក់ពកយសុំជំ នួយហិ រញញ;វតថ ុ េសវកមមែដលមនសិ ទធរសបចបប់;

ករវ ិ និ ចឆ័យអំ
ពី

ភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់
; ដំ េណ រករអនុម័ ត; មូលដឋនសរមប់ ករគណនចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនទូទត់វ ិ កកយបរត
; ករជូនដំ ណឹង

និ ងករេផញ  តមៃរបសណី យ៍នូវលកខខណឌទមទរនន
; នី តិ វ ិ ធី ៃនកររបមូលរបក់សរមប់ ចំនួនទឹ ករបក់ែដលមិ នបនបង់
; បញជ ី េឈមះ
អនកផតល់េសវកមមែដលេចញៃថលធនរ៉ ប់ រង/ែដលមិ នេចញៃថលធនរ៉ ប់រងពី េគលនេយបយេនះ (ឧបសមព័នធ

េសចកត ី សេងខបជភសងយយល់ អំពី េគលនេយបយេនះផងែដរ(ឧបសមព័នធ A)។
ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

C)

េហ យក៏ផតល់ជូន

មិ នរតូវបនចត់ ទុកថ ជករជំ នួសករទទួ
ឱយ លបនទ ុ កផទល់ខល ួ នេឡ យ។
អនកជមង ឺ ននរតូវបនេគរ ំ ងថ
ពឹ
ចូលរួ ម

ចំែណកករេចញៃថលសរមប់ករែថទំ សុខភពពួកេគ េដយែផអកេល សមតថភពបង់ របក់ និ ងេគរពតមនី តិ វHM
ិ ធី សរមប់ករទទួល

ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ។បុគគលននែដលមនសមតថភពខងហិ រញញ វតថ ុ េដ មប ី ទិ ញករធនរ៉ ប់រងសុ ខភព នឹ ងរតូវបនជរមុញេល កទឹ កចិ តត

ឱយេធវ  ដូេចនះ

ែដលជមេធយបយៃនករផតល់ជូនករទទួលបនេសវកមមែថទំ សុខភព។ អនកជំ ង ឺ ទំងឡយែដលអចមនលកខណៈ

សមបតត ិ រគប់រគន់ជអនកជំ ងឺ េនសជី វកមមHouston Methodist Global រតូវបនេល កែលងពី េគលនេយបយេនះ។

េដយរសបតមអនកតំណងខងហិ រញញ វតថ ុ រតឹ មរតូវ និ ងអចេធវHM
 ឱយ េដ មប ី ផតល់េសវកមមែថទំ សុខភពជូនពលរដឋដ៏េរច នែដលមន

តរមូវករេនះ គណៈកមមករនយក HM បនបេងក  តេគលកណ៍ែណនំ អំពី ករផតល់ជូនករេធវ  វ ិ ភគទនដល់អនកជមង ឺ ដូចខងេរកម។
II.

និយមន័យ

•

ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ៖ េសវកមមែថទំ សុខភពែដលផតល់ជូនេដយមនទ ី រេពទយ
HM េដយគមនករគិ តៃថល ឬករបញច ុ ះតៃមលេពះ
ចំ
អនកជមង ឺ នន ែដលបនអនុម ័តចំេពះជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ េឡ យ។

•

រកុមរគួសរ៖

េដយេរប និ យមន័យពី ករ ិ យល័យជំ េរឿនរបជជន រកុមមនុសសពី រនក់ ឬេរច ននក់ ែដលរស់េ នជមួយគន

និ ងអនកែដលពក់ព័ នធនឹ ងកំេណ ត

អពហ៍ពិ ពហ៍

ឬករយកមកចិ ញច ឹ មជកូន។

េដយេយងតមបទបញ
ជ េសវកមម

របក់ចណ
ំ ូ លៃផទកន ុ ងេនះ របសិ នេប អនកជមង ឺ មនក់ អះអងបញ
ជ ក់ ថ អនកណមនក់ ជមនុ សសេនកន ុ ងបនទ ុ កចំេពះរបយករណ៍
ពនធេល របក់ចំណូលរបស់ពួកេគេនះ
ករបញជក់ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ។

•

របក់ចំណូលរកុមរគួសរ៖

ពួកេគអចរតូវបនចត់ ទុកថ

របក់ចំណូលរកុមរគួសរ

និ យមន័យពី ករ ិ យល័យជំ េរឿនរបជជន
ថនក់សហព័នធ (FPL)៖
o

ជមនុ សសេនកន ុ ងបនទ ុ កសរមប់េគលបំណងៃន

េដយែផអកេល មូលដឋនមុនកត់ ពនធ

ែដលេរប របស់របក់ ចំណូលខងេរកម

រតូវបនកំណត់េដយេរប

េនេពលករគណនករមិ តភពរកី រក

កររករបក់ ចំណូល, សំ ណងេពលគមនករងរេធវ, សំណងកមមករ, ករធនរ៉ ប់រងសងគមកិ ចច, របក់ ចំណូលធន
រ៉ ប់រងបែនថម, ជំ នួយរដឋ, ករបង់របក់ អតី តយុទធជន, ករធនរ៉ ប់រងអនករស់េនេរកយពី េរគះថនក់, របក់ចំណូល

ចូលនិ វតតន៍ ឬរបក់ចំណូលសរមប់ករចូលនិ វតតន
, ៍ កររបក់ និ ងរបក់ ចំេណញ (េដយមិ នរប់បញច ូ លកំេណ ន
និ ងករខតបង់េដ មទុន), ករជួល, ៃថលសួយសរ, របក់ចំណូលពី អចលនរទពយ, រទពយកន ុ ងអណតត ិ ពយបលភព
,
ជំ នួយខងសិ កស,

េសធនអហរកិ ចចឬអហរកិ ចច,

និ ងរបភពបនទប់ បនស ំ េផសងៗេទៀត
;
o

ករឧបតថមភគំរទកុមរ,

ជំ នួយពី ខងេរករកុមរគួសរ

ករធនរ៉ ប់រងមិ នែមនជសច់របក់(ដូចជប័ណណជនរកី រកទិ ញអរហរតៃមលេថក និ ងករឧបតថមភផទះសែមបង)

មិ នរប់ បញច ូ លេឡ ;យ
o

របសិ នេប មនុសសមនក់រស់េនជមួ យរកុមរគួសរមួ យ សូ មរប់បញច ូ លរបក់ ចំណូលៃនសមជិ ករកុមរគួសរ
ទំងអស់។ មិ នែមនសច់ ញតិ ដូចជអនករស់េនរួ មកន ុ ងផទះមួយ មិ នរប់ បញច ូ លេឡ យ។

•

អនកគមនធនរ៉ ប់រង៖ អនកជមង ឺ ែដលគន
ម ករធនរ៉ ប់ រង ឬជំ នួយពី ភគី ទី បី

•

អនកមនធនរ៉ ប់រងមិ នេពញេលញ៖ អនកជមង ឺ ែដលមនករធនរ៉ ប់រង ឬជំ នួយពី ភគី ទី បី ខលះ ែដលជអនកមនេសវកមមមិ ន

•

េចញៃថល និ ង/ឬ ករចំណយេចញពី េហេប៉ ែដលហួសពី សមតថភពរបក់កសរបស់គត់/នង។

Houston Methodist Global៖សជី វកមម Houston Methodist ែដលបេរម អនកជំ ងឺ ដូចខងេរកម៖
o ភពជពលរដឋេនបរេទស;
o កន់លិ ខិ តឆលងែដនែដលមនសុ ពលភព;
o និ វតតជនៃនសហរដឋអេមរ ិ កែដលរស់េនអចិ ៃរនតយ៍ េនបរេទស
;ឬ
o

ពលរដឋសហរដឋអេមរ ិ កែដលបេរម ករេនបរេទសែដលមនរយៈេពលេរច នជងរបំ មួយែខកន ុ ងមួយឆន ំ ។

•

ករចំណយសរុ ប៖ អនកជមង ឺ ចំណយ
មុនករអនុវតតន៍ចំេពះករទូទត់សង ឬករបញច ុ ះតៃមលតមកិ ចចសនយ

•

ភគរយៃនចំនួនទឹ ករបក់បង់វ ិ កកយបរតទូេទ(AGB)៖ ភគរយៃនករទូទត់ របក់ ជមធយមែដលមនទ ី រេពទយHM ទទួលបន
សរមប់េសវចំបច់ ខងេវជជសរសតឬសេរងគះបនទន់ ពី កមមវ ិ ធី េមឌី ែឃរ

(Medicare)

និ ងរកុមហ៊ុនធនរ៉ ប់រងឯកជន

(សូ មេម លឧបសមព័នធ B)។ ភគរយៃន AGB រតូវបនគណនរបចំឆន ំ សរមប់មនទ ី រេពទយHM នី មួយៗេនកន ុ ងរយៈេពល120
ៃថង ៃនៃថងទី 31 ែខធន, ូ ករេរប របស់វ ិ ធី សរសត ពិ និ តយថយេរកយវ ិ ញែដលរួ មមនករទមទរននែដលដំ េណ រករតមឆនំ
របតិ ទិ នពី មុនៗ

2

•

•

III.

A.

សថនភពេវជជសរសតសេរងគះបនទន់៖ បនកំណត់អតថន័យកៃនែផនក 1867 ៃនចបប់សត ី ពី ករធនរ៉ ប់រងសងគមកិ ចច
(Social

Security Act) (42 U.S.C. 1395dd)។

ភពចំបច់ខងេវជជសរសត៖ ដូ ចែដលបនកំណត់េដយកមមវ ិ ធី េមឌី ែឃរ
(Medicare) (េសវកមមនន ឬវតថ ុ ឬរបស់អវ ី ៗែដល

សមេហតុផល និ ងចំបច់សរមប់ករេធវ  េរគវ ិ និ ចឆ័យ ឬករពយបលជមង ឺ ឬរបួ)។
ស

នីតិវិធី
រេបៀបដក់ ពកយសុំជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

1.

េដ មប ី រេបៀបដក់ពកយសុំជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ អនកជមង ឺ អចទទួលពកយសុំ ជំ នួយហិ រញញ
(FAA)
វតថ ុ មិ នបង់របក់
ដូចខងេរកម៖

a.

ពិ ភកសជមួយទី របឹ កសែផនកហិ រញញ វតថ ន
ុ មុឬេនអំឡុ ងេពលេសវកមម;

b.

ទញយកឬេដនឡូ តពី វ ិ បសយ
HM តមអសយដឋន

c.

សូ មេហទូរស័ពទមកករ ិ យល័យកិ ចចករជំ នួញថនក់កណ
ត ល
HM ែដលមនដំ េណ រករពី ៃថងច័នទ

d.

www.HoustonMethodist.org/Billing

ដល់ៃថងសុរក ពី េម៉ ង 7:00 រពឹ ក ដល់េម៉ង 7:00 លងច, ៃថងេសរ ៍ ពី េម៉ង8:00 រពឹ ក ដល់េម៉ង
12:00 លងច តមេលខទូរស័ពទ 832-667-5900 ឬេហទូ រស័ពទឥតគិ តៃថល តមេលខ877-4933228; ឬ
តមរយៈប៉ុសតៃរបសណី យ៍ ៖

Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
2.

េនេពលេលកអនកបនទទួល

FAA

សូ មបំេពញពកយសុំ េដយេពលេលញ, របមូលនិ ងភជប់ឯកសរគំរទែដល

ទមទរនិ ងបញជ ូ នឯកសរទំ ងអស់តមវ ិ ធី ដូចខងេរកមដូចខងេរកម៖

a. តមប៉ុសតៃរបសណី យ៍ ៖
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 Fry Road
702 Katy, TX 77450

b. យកេទឱយនិ ង/ឬដក់េនសមជិ ករកុមករងរ Patient Access; ឬ
c. ទូរសរេលខ 832-667-5995។
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3.

េគចង់បនែបបេនះ ប៉ុែនតមិ នតរមូវថ សំ េណ ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ និ ងករកំណត់តរមូវករហិ រញញ វតថ ុ ែដលេក តមនេឡ ង
មុនកររបគល់ជូនេសវកមមចំ បច់ខងេវជជសរសតម ិ នបនទន់ ។ប៉ុែនតករកំណត់េនះ អចអនុវតតេនចំណុច ណមួយ
េនកន ុ ងខួបៃនកររបមូលរបក់។
នី មួយៗ

តរមូវករសរមប់ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

របសិ នេប ករវយតៃមលហិ រញញ វតថ ុ ចុងេរកយ

រតូវវយតៃមលេនខណៈេពលេសវកមមបនត

បនបញច ប់េរច នជងមួយឆន ំ មុន

ឬេនរគប់េពលែដល

ព័ត៌មនបែនថម ពក់ព ័នធនឹ ងភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ចំេពះអនកជមង
សរមប់
ឺ
ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ែដលបនដឹ ង។

4.

គុណសមបតដ ិ

HM

និ ងករអនុម័ត។

ៃនេសចកដ ី ៃថលថន ូ ររបស់មនុសស

សំ េណ ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

ឬេបកខជនជលយលកខណ៍អកសរកន ុ ងរយៈេព
ល

និ ង

អនកតំណង

នឹ ងឆល ុ ះបញ
ច ំងេនកន ុ ងដំ េណ រករអនុវតតន៍

នឹ ងរតូវដំ េណ រករភលមៗ េហ យ
HM នឹ ងជូ នដំ ណឹ ងដល់អនកជមង ឺ
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ៃថង ៃនករទទួលពកយសុំ ជំ នួយហិ រញញ វតថ FAA
ុ
។ ជំ នួយហិ រញញ

វតថ ុ នឹ ងរតូវអនុម័តឬរតូវបដិ េសធេដយែផអកេលFAA ែដលេពញេលញ និ ងករផតល់ជូនេផសងៗពី េគលនេយបយ
េនះ (ឧ. សូ មេម លខងេរកម)។

B.

C.

េសវកមមែដលមនសិ ទធ ិ រសបចបប់េសវកមមែថទំ សុខភពខងេរកម មនសិ ទធ ិ រសបចបប់ច
េពះជំ
ំ
នួយហិ រញញ វតថ ុ ៖

1.

េសវកមមេវជជសរសតសេរងគះបនទន់ ែដលបនផតល់ជូនករដក់ កន ុ ងបនទប់សេរងគះបនទ;ន់

2.

េសវកមមននសរមប់សថនភពែដលមិ នរតូវពយបលបនទន់ នឹ ងអចនំ ឱយមនករផលស់បត ូ រមិ នលអចំេពះ

សថនភពសុ ខភពបុគគល។

3.

េសវកមមគមនជេរម ស ែដលផតល់ជូនករេឆល  យតបចំេពះសថនភពគំរមកំែហងដល់អយុជី វ ិ តេនចំេពះករដក់ កន ុ ង

4.

េសវកមមចំ បច់ខងេវជជសរសត បនវយតៃមលេដយែផអកេល មូលដឋនមតងមួ យៗតមឆនទនុសិ ទិ ធរបស់
HM។

បនទប់ម ិ នែមនសេរងគះបនទន់; និ ង

ដំ េណ រករភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់តរមូវករហិ រញញ វតថ ុ នឹ ងរតូវកំណ
ត់រសបតមដំ េណ រករវយតៃមលជលកខណៈបុគគល

ែដលមនចំណុចដូចខងេរកម៖

1.

ដំ េណ រករអនុវតតន៍ែដលមនករមិ តខពស់បំផុតកន ុ ងករបំេពញពកយសុំ ជំ នួយហិ រញញFAA
វតថ ុ (FAA – ឧបសមព័នធ D);

2.

ករេរប របភពទិ ននន័យែដលអចមនជសធរណៈ ែដលផតល់ព័ត៌ មនអំពី សមតថភពអនកជមង ឺ ឬសមតថភពអន
កធន

3.

របស់អនកជមង ឺ េដ មប ី បង់របក់
(ដូចជករកត់រតឥណទន);

ករខិ តខំរបឹ ងែរបងែដលសមេហតុផលេដយHM េដ មប ី ពិ និ តយរបភពៃនករបង់របក់ែដលមនជេរម សសមរមយ

និ ងករេចញៃថលព ី កមមវ ិ ធី បង់របក់ពី រដឋ និ ងឯកជន ែដលរួ មមនជំ នួយចំេពះអនកជមង ឺ នន េដ មប ី អនុវតតកមមវ ិ ធី
ែបបេនះ; និ ង

4.
D.

ករវយតៃមលរទពយសមបតត ិ ែដលអចមនរបស់អនកជមង ឺ និ ងរបភពធនធនហិ រញញ វតថេផសងៗេទៀត។

ភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ ចំេពះជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ែដលសនម
ចំេតពះករណ
់
ី ជក់ លក់អចមនព័ ត៌មនរគប់រគន់េដ មប ី េរៀបចំករ

សេរមចចុងេរកយចំេពះជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ េដយគមន
FAA ែដលេពញេលញ។ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ែដលែផអកេល ករយល់េឃ ញ

នឹ ងរតូវបនវយតៃមលនិ ង/ឬរតូវបនវយតៃមលេឡ ងវ ិ ញតមកលបរ ិ េចឆទនី មួយៗៃនេសវកមម។ឧទហរណ៍មួយចំនួនHM
ថ

អចេរប របស់េដ មប ី កំណត់ ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ែដលែផអកេល យល់
ករ េឃ ញរួ មមន៖

1.

គមនផទះសែមបង ឬបនទទួលករែថទំពី គល ី និ កគមនផទសែមបង
ះ
;
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E.

2.

ករចូលរួ មកមមវ ិ ធី រសត ី ទរក និ ងកុម(WIC);
រៗ

3.

ភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ ចំេពះប័ ណណជនរកី រកទិ ញអរហរតៃមលេថក
;

4.

ភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ ចំេពះកមមវ ិ ធី ជំ នួយថនក់រដឋ ឬមូលដឋនេផសងៗេទៀត មិ នផតល់រ បក់
(ឧ. កមមវ ិ ធី

េមឌី េឃត Medicaid ចំនួនទឹ ករបក់ ចំណយខងេវជជសរសត);

5.

របក់ចំណូលទប/ផទះសែមបងែដលឧបតថមភ ែដលផតល់ជូនតមអសយដឋនែដលមនសុពលភព;

6.

អនកជមង ឺ សលប់ េដយមិ នដឹ ងអំពី រទពយសមបតត
; និិ ង

7.

េយ ងនឹ ងទិ ញព័ត ៌មនតមមូលដឋនធមមត។

ចំនួនទឹ ករបក់បនបង់ តមវ ិ កកយបរត
េនេពលករែថទំសុខភពរតូវបនបញជក់ចំេពះភពមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ែដលសិ ថ

តេរកមេគលនេយបយេនះករទូទត់វ ិ កកយបរតអនកជំ ងឺ នឹ ងរតូវបនកំណត់ចំនួនទឹ ករបក់ម ិ នេរច នជង
AGB។ ចំនួនទឹ ក

របក់ែដលបនទូទត់វ ិ កកយបរតនឹ ងែផអកេល ភគរយែដលរតូវអនុវតត
AGB, បនអនុវតតចំេពះករគិ តៃថលឈន ួ លសរុ បេដយ
រសបតមរបក់ចំណូលរគួសរអនកជំ ងឺ ែដលជកតតមួ យៃនករមិ តភពរកី រកសហព័ ន
(FPL)
ធ
ែដលេរៀបរប់ដូចខងេរកម៖

F.

1.

របក់ចំណូលរកុមរគួសរអនកជមង ឺ មនរតឹ ម200% ឬេរកមេនះ ៃនករមិ តភពរកី រកថនក់សហព័នFPL
ធ

2.

របក់ចំណូលរកុមរគួសរអនកជមង ឺ ម
នេល សពី 200% ប៉ុែនតម ិ នេរច នជង300% – 50% ៃនភគរយៃនចំនួន

3.

របក់ចំណូលរកុមរគួសរអនកជមង ឺ មនេល សពី300% ប៉ុែនតម ិ នេរច នជង400% – 100% ៃនភគរយៃនចំនួន

ៃនភគរយៃនចំនួនទឹ ករបក់ បង់ វ ិ កកយបរតទូេទAGB;

– 0%

ទឹ ករបក់ បង់វ ិ កកយបរតទូេទAGB; និ ង

ទឹ ករបក់ បង់វ ិ កកយបរតទូេទAGB.

ជំ ហនរបមូលរបក់ កន ុ ងករណី គមនករទូទត់ របក់ ចំេពះករណី ននែដលអនកជំ ងឺ ម ិ នបង់របក់នូវចំនួនទឹ ករបក់ែដលបន
ទូទត់ វ ិ កកយបរត(ែផនក

III, E. ខងេល), ថនក់ដឹ កនំ HM នឹ ងរបតិ បតត ិ តមេគលនេយបយសត ី ពី កររបមូលរបក់ែដលបន
បេងក  តរបស់ខល ួ ន ែដលនឹ ងរប់បញច ូ លជេរម សន
នៃនករបង់ របក់ ែដលពនយរេពល។ េនេពលឆប់េនះ HM កំណត់ឱយេគរ
តមវ ិ ធនកររបមូល

របក់ធមមត

ដូចជករផគត់ផគត់ រ បក់ ឈន ួ ល

ឯកសិ ទធ ិ ផទល់ខល ួ នចំេពះករសនក់ អរស័យបឋម

ករជូនដំ ណឹ ងករ ិ យល័យឥណទន ឬវ ិ ធនករផល ូ វចបប់េផសងៗេទៀត។ឯកសរថតចមលងមួយចបប់សត ី ពី េគលនេយ
បយ

HM អចទទួលបនេដយឥតគិ តៃថលតមដំ ណក់ កលមួ យៃនដំ ណក់កលននែដលេរៀបរប់ដូចខង
េរកមេនកន ុ ងែផនកIII, A., 1. a. – d.

របមូលរបក់របស់

G.

ករជូនដំ ណឹ ងអំពី ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

និ ងតរមូ វឱយមនករកំណត់ លកខ ខណឌទមទរននសរមប់ ជំ នួយហិ រញញករជូ
វតថ ុ នដំ ណឹង

អំពី ជំ នួយហិ រញញវតថ ុ នឹ ងរតូវេរៀបចំេឡ ងឱយមនតមមេធយបយជេរច ន

ែដលអចរប់បញច ូ ល

ប៉ុែនតម ិ នបនកំណត់ចំេពះ

ករេបះពុមពផសយអំព ី ករជូនដំ ណឹ ងននចំេពះវ ិ កកយបរតអនកជមង ឺ េឡ;យករជូនដំ ណឹ ងននេនបនទប់សេរងគះបនទន់ និ ង

មណឌលែថទំសុខភពបនទន់; ទរមប់ែបបបទសត ី ពី លកខខណឌអនុញ
ញ ;ត ករអនុញញតឱយចូល និ ងនយកដឋនចុះបញជ ី ករ និ ង
េនតមទី កែនលងសធរណៈេផសងៗេទៀត ែដល HM អចេរជ សេរ  ស។HM អចេបះពុមភ និ ងជូនដំ ណឹ ងដល់សធរណៈជន

យ៉ងទូលំទូលយផងែដរ អំពី េសចកត ី សេងខបៃនេគលនេយបយជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ េនេល វ ិ បសយមនទ ី រេពទយរបស់
, េនកន
ខល ួ ន ុ ង
កូនេសៀវេភផសពវផសយែដលអចមនេនកន ុ ងវ ិ បសយចូ លេរប េដយអនកជមង ឺ និ ងេនទី កែនលងេផសងៗេទៀតេនកន
សហគមន៍
ុង
ែដលបេរម ករេដយ

HM។

ករជូនដំ ណឹ ង និ ងព័ត ៌មនសេងខបែបបេនះ នឹ ងផតល់ជូនជភសេដ មជេរច ន ែដលនិ យយ

េដយរបជពលរដឋែដលបេរម ករេដយ
ណមនក់ៃនបុគគលិ កេសវកមម

HM

HM។

ករបញជ ូ នអនកជមង ឺ សរមប់ ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ អចរតូ
នេរៀបចំ
វប េដយសមជិ ក

ឬបុគគលិ កេវជជសរសត។

សំ េណ សរមប់ជំ នួយ ហិ រញញ វតថ ុ

អចរតូវបនេធវ  េឡ ងេដយ

អនកជមង ឺ ឬសមជិ ករកុមរគួស,រ មិ តតភ័កតជិ តសន ិ ទធ ឬសមគមៃនអនកជមង ឺ ែដលកំណចំ
ត់េពះចបប់ សត ី ពីសិ ទធឯកជនភពែដល
ិ
រតូវអនុវតត។
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H.

តរមូ វករទមទរននែដលអនុវតតតមបទបញជ។ ចំេពះករអនុ វតតន៍េគលនេយបយេនះ HM នឹ ងេគរពតមចបប់

សហព័ នធ រដឋ និ ងមូលដឋន, បទបញជ និ ងបទបញញ តត ិ ននែដលអនុវតតចំេពះសកមមភពទំ ងឡយ ែដលអនុវតតរសបតម
េគលនេយបយេនះ។

I.

ឯកសរេយងែដលមនសិ ទធ ិ អនុញញត។

1.

ចបប់សត ី ពី ករករពរអនក
ជមង ឺ និ ងករែថទំសុខភពែដលលមមនឹ ងចំណយបន ឆ
2010;
នំ

2.

ចបប់សត ី ពី របក់ចំណូលៃផទកន ុ ង េនែផន501(r)(4)-(r)(6);
ក

3.

េគលនេយបយសត ី ពី ជេរម សករបង់របក់ែដលពនយរេពល
(FI86); និ ង

4.

េគលនេយបយសត ី ពី កររបមូលរបក់-

(FI85)។

បនផតល់អនុសសន៍េដយរកុមរបឹ កស រ ី នញ៉
េវ ូ ៃសឃល(Revenue Cycle Council)

បនអនុ ម័តេដយគណៈកមមករនយកេសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist)
បនអនុញញតេដយរបធនភនក់ងររដឋបល៖

(បនចុះហតថេលខេល ឯកសរសំ េណេដ ម)
______________________________
M. Boom
នយក

_______________

កលបរ ិ េចឆទ

របធនភនក់ ងររបតិ បតត ិ ករ

េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist)
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ឧបសមព័នធ A
េសចកត ី សេងខបអំពី ភសងយយល់
េគលនេយបយសត ី ពី ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ហូសត ូ ន េមសូ ត(Houston
ឌី សត
Methodist)
េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត(Houston

អនកមនធនរ៉ ប់រងមិ នេពញេលញ

Methodist)

េបតជញចិតតផតល់ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ជូនបុគគលនន ែដលអនកគមនធនរ៉ ប់រង ឬ

ែដលមិ នមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ចំេពះកមមវ ិ ធី រដឋភិ បលឬតមរេបៀបេផសងេទៀត

សរមប់ករែថទំែដលចំបច់ខងេវជជសរសត និ ងសេរងគះបនទន់ េដយែផអក េល សថនភពហិ រញញ
វតថ ុ ផទល់ខល ួ នពួកេគ។

មិ នអចបង់របក់

អនកជមង ឺ ននែដលរបក់ចំណូលរកុមរគួសររបស់ពួកេគមនរតឹ ម200% ឬេរកមេនះ ៃនករមិ តភពរកី រកថនក់ សហព័ នធ(FPL) េនះ
មនសិ ទធ ិ រសបចបប់ទទួលបនេសវកមមឥតគិ តៃថល
; និ ងអនកជមង ឺ ននែដលរបក់ចំណូលរកុមរគួសររបស់ពួកេគមនេល សពី

ប៉ែុ នតម ិ នេរច នជង400% ៃន

FPL

េនះ មនសិ ទធ ិ រសបចបប់ ទទួលេសវកមមននតមចំនួនែដលបនចុ ះៃថល។

េល សពី ចំនួនទឹ ករបក់មធយមៃន ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston

ឯកជន

និ ងេមឌី ែឃរ

(Medicare),

Methodist)

200%

អរតបញច ុ ះតៃមលម ិ ន

នឹ ងទទួលបនបង់របក់ ព ី ករធនរ៉ ប់រងជលកខណៈ

ែដលរួ មមនករទូ ទត់របក់អនកជំ ងឺ ណមនក់ កន ុ ងសំណុំែបបបទសត ី ពី ករដកហូតយករបក់
,

ករបង់របក់រ ួ មគននិ ងករធនរ៉ ប់រងរួ មគន។
អនកមិ នតរមូវឱយេរៀបចំករបង់ របក់ ជមុន
កររបគល់ជូនេសវកមមននេឡ យ។

ឬករេរៀបចំបង់របក់ សរមប់េសវកមមចំបច់ ខងេវជជសរសត

និ ងសេរងគះបនទន់

មុន

ប៉ុែនតេប អនកតរមូវឱយបង់របក់ចំនួនទឹ ករបក់ ែដលបនចុះៃថល េហ យអនកមិ នអចបង់របក់ ចំនួន

ទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលេពញេលញេឡ យ េរកយពី េសវកមមននរតូវបនផតល់ជូនេនះ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី (Houston
សត

នឹ ងពយយមរបមូលចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុ ះៃថលេនះ។ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston

Methodist)
Methodist) និ ងផតល់ជូនរបយករណ៍អំពី

ករទូទត់វ ិ កកយបរតរបចំ ែខ ែដលេសន  សុំ ករបង់ របក់ ពី អនក។ របសិ នេប អនកមិ នអចបង់របក់ ចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលេំេនះ
ពះច
ករបង់របក់មួយដងេនះ

ហូសត ូ ន

េមសូ តឌី សត (Houston

Methodist)

ផតល់ជន
ូ ជេរម សននអំពី ករបង់របក់បនតឥតគិ តៃថល

កររបក់។ ចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលណមួយ េនែតមិ នទន់បង់របក់េនះ នឹ ងរតូវសងរតឡប់ េទទី ភនក់ងររបមូលរបក់
េដយ

ភគី ទី បី សរមប់ករពយយមរបមូលរបក់បែនថម។

ផល ូ វចបប់ ឬករជូនដំ ណឹ ងពី ករ ិ យល័យឥណទន។
ឯកសរថតចមលង មួ យចបប់ឥតគិ តៃថល

សកមមភពរបមូលរបក់ ភគី ទី បី នឹ ងមិ នរប់បញច ូ លឯកសិ
ល់ទធ
ខល ិ ផ
ួន
,ទ វ ិ ធនករ

សត ី ពី េគលនេយបយជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

ហូសត ូ ន

េមសូតឌី(Houston
សត

Methodist),

េគលនេយបយសត ី ពី ករអនុវតតន៍ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ និ ងកររបមូលរបក់ ែដលអចមនេនេល វ ិ បសយ ន
ហូេមសូ
សត ូ តឌី សត (Houston

Methodist) តមអសយដឋន www.HoustonMethodist.org/Billing, ែដលអចមនេនទី ែនលងករអនុញញតឱយចូ ល និ ងករចុះបញជ ី
េឈមះ អចទទួលបនេដយទក់ទងមកករ ិ យល័យកិ ចចករជំ នួញថនក់កណ
ត ល តមេលខ (កន ុ ងរសុក
) 832-667-5900,
(ឥតគិ តៃថល) 877-493-3228, និ ងអចរតូវបនេសន  សុំតមប៉ុសតៃរបសណី យ៍ ៖
េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist)

Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450

េសចកត ី សេងខងអំពី ភសែដលងយយល់
េនះ, េគលនេយបយសត ី ពី ជំ នួយហិ រញញ វតថ
, េគលនេយបយសត
ុ
ី ពី ករអនុ វតតន៍ជំ នួយហិ រញញ

វតថ និ
ុ ងកររបមូលរបក់ អចមនជសភជេរច ន តមករទក់ ទងននែដលបនេរៀបរប់បញជ ី ខងេល ។
អងគភពជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

ហូសត ូ ន

េមសូ តឌី សត
(Houston

Methodist)

ែដលអចេឆល  យសំណួរនន និ ងផតល់ជូនព័ត៌មនអំពី

េគលនេយបយសត ី ពី ជំ នួយហិ រញញ វតថនិ ុ ងេដ មប ី ជួយអនកចំេពះដំ េណ រករដក់ ពកយសុំ។ អនកអចជួបសមជិ កអងគ
ភពជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

7:00 រពឹ ក
តមេលខ 832-667-5900 ឬ 877-493-3228។

ពី ៃថងច័នទ ដល់ៃថងសុរក េនចេនលះេម៉ង

ដល់

7:00

លងច និ ងៃថងេសរ ៍ េនចេនលះេម៉ង8:00 រពឹ ក ដល់
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12:00

រេសៀល

េនេពលេលកអនកបនបំេពញពកយសុំ ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ សូ មភជប់ឯកសរគំរទែដលទមទរទំ ងអស់និ ងបញជ ូ នតមប៉ុសតៃរបសណី យ៍
េទអងគភពជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

(Financial Assistance Unit)

សូ មពិ និ តយេម លអសយដឋនែដលបនេរៀបរប់ខងេល ឬបញជ ូ នតម

ទូរសរេទអងគភពជំ នួយហិ រញញ វតថ(Financial
ុ
Assistance Unit) តមេលខ 832-667-5995។
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ឧបសមព័នធ B
ភគរយៃនចំនួនទឹ ករបក់ បង់វ ិ កកយបរតគំ(AGB)
រូ
រកដសកិ ចចករសរមប់ករគណន

ករគណនរបចំ ឆន ំ ភគរយភគរយៃនចំនួនទឹ ករបក់ បង់ វ ិ កកយបរតទូេទ
មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist Hospital)

រយៈេពលៃនករវស់ែវងែដលពក់ ព័នធ៖ មករ 1, 2015 – ធន 31,
ូ
2015

A

េសវកមមឥតគិ តៃថលព ី កមមវ ិ ធី េមឌី ែឃរ
Medicare បនអនុញញតនូវចំនួនទឹ ករបក់ចំេពះករទមទរ

B

ករធនរ៉ ប់រងជលកខណៈឯកជនបនអនុញ
ញ តនូវចំនួនទឹ ករបក់ចំេពះករទមទរននែដលបន

C
D
E
F

ននែដលបនបង់ របក់ េនអំឡ ុ ងេពលពក់ ព័នធ

$

បង់របក់េនអំឡុ ងេពលពក់ព័ នធ

$

ករទមទរែដលបនេរៀបរប់បញជ ី េនកន ុ ង
A និ ង B េនអំឡុ ងេពលពក់ព័នធ

ករគិ តៃថលសរុ បេនមនទ ី រេពទយ សរមប់េសវកមមននែដលបនផតល់ជូនេនកន D
ុ ងខងេល

$
$
$

(D/E)

%

ករបង់របក់រ ួ មគន, ករធនរ៉ ប់រងរួ មគននិ ងករដកហូតយករបក់ ែដលបង់សរមប់អនកជំ ងឺ ននតម
ករធនរ៉ ប់រងសរុ បបនអនុញញតនូវចំនួនទឹ ករបក់និ ងករទូ ទត់របក់
អនកជំ ងឺ (A+B+C ខងេល )
ភគរយៃនចំនួនទឹ ករបក់បង់វ ិ កកយបរតទូេទជក់លក់េនមនទ ី រេពទយ
(AGB)

សរមប់បញជ ី េរៀបរប់ ភគរយAGB នេពលថម ី ៗ សរមប់ មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ នសូ
េមតឌី សត (Houston Methodist) នី មួយៗេនះ

សូ មអនុ វតតតមដំ ណក់ កលមួ យៃនដំ ណក់កលននែដលបនេរៀបរប់េនកន ុ ងែផនIII,
ក A., A. a – d. ព័ ត ៌មនេនះនឹ ងរតូវ

ផតល់ជូនេលកអនកេដយឥតគិ តៃថល។
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ឧបសមព័នធ C
បញជ ី េឈមះអនកផតល់េសវកមម ែដលរតូវបនេចញៃថល/ែដលមិ នរតូវបនេចញៃថលពី េគលនេយបយេនះ

បនេចញៃថល

អងគភព/រកុម/កររបតិ បតត ិ

មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist Hospital)

មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត ហស ូ កហគ័រ េឡន
(Houston Methodist Sugar Land Hospital)
មនទ ីរេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត វ ី លឡូ វរបូ
(Houston
ក
Methodist Willowbrook Hospital)
មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត េវស
(Houston Methodist West Hospital)

មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត សន ដយសុ ី នតូ
(Houston Methodist San Jacinto Hospital)
មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត សំង ដយន
(Houston Methodist St. John Hospital)

មនទ ី រេពទយ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត សំង ខតទ័ររ(Houston
ីន
Methodist St. Catherine Hospital)
មជឈមណឌលរូ បភព (Houston Methodist Imaging

Center): Cinco Ranch
មជឈមណឌលរូ បភព (Houston Methodist Imaging Center): Cypress
មជឈមណឌលរូ បភព (Houston Methodist Imaging Center): Kirby
មជឈមណឌលរូ បភព (Houston Methodist Imaging Center): Pearland
មជឈមណឌលរូ បភព (Houston Methodist Imaging Center): Sienna Plantation
មជឈមណឌលរូ បភព (Houston Methodist Imaging Center): Voss
រកុមែថទំ សុខភពបឋម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist Primary Care Group)
រកុមរគូេពទយជំ នញ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist Specialty Physician Group)
រកុមរគូេពទយជំ នញ មិ នែមនហូសត ូ ន េមសូតឌី សត
(Non-Houston Methodist Physician Groups (MDs
ឯកជន))
វ ិ ទយសរសតែផនកថនំសព ឹ ក៖(Anesthesiology): US Anesthesia Partners
វ ិ ទយសរសតែផនកថនំសព ឹ ក៖(Anesthesiology): Baylor
វ ិ ទយសរសតែផនកថនំសព ឹ ក៖(Anesthesiology): Space City Anesthesia
រគូេពទយសេរងគះបនទន់៖ (Emergency Physicians): EmergiGroup Physician Associates
រគូេពទយសេរងគះបនទន់៖ (Emergency Physicians): Neptune Emergency Services
រគូេពទយសេរងគះបនទន់៖ (Emergency Physicians): The Schumacher Group
រគូេពទយសេរងគះបនទន់៖ (Emergency Physicians): Kirby Emergency Physicians
េពទយជំ នញែថទំអនកជំ ង ឺ េនមនទ ី រេពទយ៖(Hospitalist): IPC - The Hospitalist Company PA
េពទយជំ នញែថទំអនកជំ ង ឺ េនមនទ ី រេពទយ៖(Hospitalist): Neptune Hospitalist Services, dba: Triton
Hospitalist
េពទយជំ នញែថទំអនកជំ ងឺ េនមនទ ី រេពទយ៖(Hospitalist): OB Hospitalist Group
េពទយជំ នញែថទំអនកជំ ង ឺ េនមនទ ី រេពទយ៖(Hospitalist): Sound Hospitalist Group of Texas
សមគមរូបភព (MASTOS Imaging Associates)
កូនេទ បេក ត៖(Newborns): Texas Children's Physician Services
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បទ/ច៎ស/េទ
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
បទ/ច៎ស
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ
េទ

េរគសរសត៖ (Pathology):

Coastal Pathology
េរគសរសត៖ (Pathology): Methodist Pathology Associates, PLLC
េរគសរសត៖ (Pathology): Baytown Radiology
េរគសរសត៖ (Pathology): Houston Radiology Associated
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េទ
េទ
េទ
េទ

ឧបសមព័នធ D
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